Vzácná návštěva
a lesů, který ho obzvlášť potěšil. Poté jsme se
vydali na hřbitov, kde na pana Mattoniho
čekalo více než 70 lidí, kteří si nenechali tuto
významnou událost ujít. Zástupci asociace
položili na hrob velký věnec a pan Mattoni
pokračování na str. 4

Úvodník

Po třech měsících navštívil Karlovarský kraj
pravnuk zakladatele lázní v Kyselce pan
Rudolf Mattoni. Emeritní profesor Kalifornské univerzity, který bydlí částečně
v New Yorku a částečně v Argentině, přijal
pozvání Asociace na ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. Zástupci asociace
připravili pro pana Mattoniho skutečně

pestrý a především nabitý program. Jeho
součástí bylo uctění památky prof. Josefa
Löschnera, který je pohřben na velichovském
hřbitově.
V sobotu 29. září dopoledne jsem pana
Mattoniho přivítala na půdě radnice, kde
jsem mu předala nejen knihu o životě prof.
Löschnera, ale i med z velichovských luk

Tušíte, kde má v Karlových Varech sídlo
krajský úřad? Byli jste tam někdy? Potřebovali jste vůbec jeho úředníky? Tušíte,
co všechno může a musí řešit krajské zastupitelstvo? Troufám si odhadovat, že se
vám v souvislosti s krajem vybaví maximálně tak krajské silnice, tedy ty, které
jsou v majetku kraje a spravuje je
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. To máme najednou
v jedné větě překrajováno…
Z pozice starostky si kraj užívám víc, většinou v případě žádosti o dotace a jejího
vyúčtování, školení, spolupráce s krajskými hasiči, vypracovávání statistických údajů, kde sčítáme hrušky s jablkama, a nic
nám výsledek neříká, nebo při kontrole
hospodaření, kterou provádí pracovníci
z krajského úřadu. Existenci krajské úrovně si mnohdy opravdu neuvědomujeme
jen kvůli tomu, že ji bereme jako samozřejmou. Zajištění záchranné služby, školství v kraji, zdravotní a sociální péče by
bez krajského úřadu jen těžko fungovalo.
Kraj by si neměl hrát na vládu, měl by
řešit problémy lidí, kteří v něm žijí, měl by
se jim víc přiblížit. Většina obyvatel kraje
žije ve větších městech, ale na venkov se
zapomínat nesmí i přes to, že peníze do
něj uvolněné si "užije" míň lidí. Jenže co
dělat v okamžiku, kdy náměstek hejtmana
pronese větu o tom, že obyvatelé venkova
jsou občané třetí kategorie? Pak nám
nezbývá nic jiného, než dát o sobě vědět
a využít své právo volit. I v případě voleb
do Zastupitelstva Karlovarského kraje,
které nás čekají v polovině měsíce. Tak
šťastný výběr!
Markéta Moravcová
starostka obce
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Elektrowin
Kde a jak se mohou obyvatelé Velichova
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto
účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku:
spotřebiče musejí být kompletní, tedy
nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání
s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů
je činnost zákonem určená pouze osobám
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou
k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků,
které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácnos tí můžete zdarma odevzdávat:
Místo zpětného odběru - sklep pod Hospodou U Lípy, otevřeno dle tel. domluvy.
Nejbližší sběrný dvůr - Ostrov, areál firmy
Marius Pedersen, a.s.
Více na www.elektrowin.cz nebo
www.velichov.cz
Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
Pokud vznikne, pak je třeba jej co nejlépe
využít - ideálně při produkci nových
výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící
pilíř soudobé odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily zásluhou směrnic
Evropské komise, které jsou závazné pro
všechny členské státy EU.

V praxi to znamená, že zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí
skončit v popelnici a pak na skládce
nebo ve spalovně. Velký důraz se klade
na opětovné použití a navracení výrobků
do používání až do skutečného ukončení životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů,
které v současnosti celosvětově tvoří asi
pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako
plastové obaly.
Devadesát procent materiálu lze
znovu využít
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně
separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou
elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze vrátit zpět do výroby jako
druhotné suroviny.

Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak
možné využít téměř 90 procent hmotnosti
spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše
životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně
freony používané dříve v chladicích
zařízeních.
Jak plní výrobci a dovozci své zákonné
povinnosti
Všichni Evropané vyprodukují ročně
na osm milionů tun elektroodpadu,
jeho množství přitom rok od roku ros-

te. Moderní recyklační zařízení by na
ně sama o sobě nestačila. Někdo
musel nejprve zorganizovat celý složitý
systém jejich sběru, evidence a
dopravy ke zpracovatelům. A někdo
jej musí také financovat.
Tím "někým" jsou výrobci a dovozci
těchto zařízení. Ukládá jim to zákon
o odpadech, který do České republiky
přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku 2005. Zákon
ovšem ponechal určitou volnost
v tom, jak tyto povinnosti plnit.
Výrobci a dovozci se přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských
zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které plnění
jejich zákonných povinností zajišťují.
Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního
prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů
z domácností. Podle tohoto rozdělení
zajišťují jednotlivé kolektivní systémy ekologické nakládání například s vysloužilými
lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími tělesy.
O větší polovinu vyřazených spotřebičů
se postará ELEKTROWIN
Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané bílé techniky, stejně jako
třeba elektrické pomocníky pro kutily
a zahrádkáře, dostala na starost akciová
společnost ELEKTROWIN.
ELEKTROWIN a.s. byl založen 25. května 2005 a je tak jedním z nejstarších
kolektivních systémů působících v České
republice. Dnes zajišťuje - řečeno slovy
zákona - zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění více než
poloviny celkového množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR.
red

Zabijačka

Srpnový nohejbalový turnaj, který pořádal SDH Velichov, přilákal na hřiště 13 družstev, která se
do pozdních odpoledních hodin utkala o poháry a další ceny. Pohár pro vítěze si odvezlo družstvo
z Boru, které porazilo tým s označením MI a Kůča. Na snímku velichovsko-radošovské družstvo.
red

V sobotu 6. října se v Hospodě
U Lípy koná další zabijačka. Za
poplatek 250 Kč můžete konzumovat v libovolném množství
zabijačkové výrobky, které budou
vyráběny přímo před vašima
očima. Od 14.00 hod. se o zábavu postará Band Luboše Víška
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Volby do zastupitelstev
krajů 2012
Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje
se konají ve dvou dnech, v pátek 12. října
2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Právo volit má státní občan České republiky,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu Karlovarského kraje.
Voliči, kteří nebudou moci volit ve svém
volebním okrsku, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na Obecním úřadě
Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov.
O voličský průkaz lze požádat v listinné
podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo
podáním zaslaným v elektronické podobě,
které bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky a to nejpozději do 5. října 2012.
Požádat lze i osobně s občanským průkazem a
to nejpozději do 10. října 2012 do 16,00
hodin. Voličské průkazy se vydávají voliči
osobně nebo osobě, která se prokáže plnou

mocí s úředně ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo mohou být zasílány poštou.
Na voličský průkaz může občan volit pouze
ve volebních okrscích, které spadají do územ ního obvodu Karlovarského kraje.
Pro volby do zastupitelstva Karlovarského kraje je vytištěno 16 hlasovacích lístků, kdy
každá politická strana, hnutí nebo kolice má
svůj samostatný lístek. Hlasovací lístky musí
být nejpozději distribuovány 3 dny přede
dnem voleb do poštovních schránek. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě,
je možné ve volební místnosti požádat
okrskovou volební komisi o novou kompletní
sadu hlasovacích lístků. Do volební urny se
vhazuje jeden hlasovací lístek, na kterém je
možné dát pomocí zakroužkování čísla před
jménem přednostní hlasy až 4 kandidátům.
Občanům, kteří mají zaevidován trvalý pobyt
s úřední adresou na ohlašovně, tj. na adrese:
Velichov 13, nelze hlasovací lístky doručit, ale
mají je připraveny k vyzvednutí v kanceláři
Obecního úřadu Velichov.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů

Rodný list s sebou
Bohužel se zavedením nových občanských
průkazů dochází na pracovištích CzechPoint
k problémům. Ty jsou způsobeny absencí
některých osobních údajů na nově vystavených OP. Jedná se například o chybějící
rodné příjmení, pokud se toto liší od aktuálně užívaného příjmení. V takovém případě
Vám pracovník CzechPointu výpis nevystaví.
Výpis z rejstříku trestů
Jedná se o výpis z neveřejné evidence ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné
správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se
výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán
pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Povinnými údaji pro vydání výpisu jsou
základní identifikační údaje (jméno, rodné
příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, státní občanství) a údaje týkající se narození žadatele (stát, okres, obec, případně datum
narození u cizince, který nemá přiděleno
rodné číslo).
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení
dokladu totožnosti:
platný občanský průkaz nebo
platný cestovní pas
Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnosti, musí ho žadatel doložit jiným
úředně vydaným nebo ověřeným dokladem,
např. rodným listem. Je-li tento doklad
v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
předloží tento doklad společně s jeho úřed-

ním překladem do českého jazyka.
Připomínáme, že na Obecním úřadě ve
Velichově vám bude výpis z rejstříku trestů,
katastru nemovitostí, bodového hodnocení
nebo obchodního rejstříku vystaven na
počkání.
red

může volič požádat Obecní úřad Velichov
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební
schránky, telefonní spojení na Obecní úřad
Velichov a také později do volební místnosti
je 353942105.
Při hlasování je volič povinen prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Pokud svou totožnost
a státní občanství neprokáže, nebude mu
hlasování umožněno. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není možné.
Pokud jste ztratili, nebo vám před konáním
voleb skončí platnost občanského průkazu
a nemáte platný cestovní pas, zajišťuje
Městský úřad Ostrov, Hlavní třída 795 (telefonní spojení 353808638) v době voleb
vydávání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s platností pouze 1 měsíc od
data vydání. Při podání žádosti musíte předložit 2 fotografie, v případě ztráty občanského
průkazu, předkládáte i matriční doklady (rodný list, oddací list).
Marie Převrátilová

Právní poradna
Bezplatné právní poradenství
pro občany Velichova
proběhne na OÚ Velichov ve
čtvrtek 18. října 2012 od
15:30 do 16:30 hod.
red

Pohlednice
z dovolené

Děkujeme všem za zaslané pozdravy z dovolené. Výherkyní knihy o prof. Josefu Löschnerovi se stává
paní Krákorová, pro kalendář historických pohlednic si na úřad mohou přijít paní Jana Bínová
MM
a Zahálčata.

Z archívu Jaromíra Šediny: V e l i c h o v s k á n á v e s p ř e d r e k o n s t r u k c í ( c c a 1 9 0 0 )
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Velichovské vinobraní
dalšími lidovými klenoty. Hrálo se opravdu
hodně, a takřka s minimálními přestávkami.
Muzikanti tohoto seskupení jsou opravdu top
třída. Že to není nadnesené, hovoří jasně jejich
každoroční účast na mnoha významných
folklórních akcích, a rovněž mezi jejich úspěchy
je nutno přičíst zahraniční zájezdy do Holandska, Francie, Belgie, Německa, Slovenska

Milí čtenáři,
o minulém víkendu 29. 9. 2012 proběhlo v hospůdce U Lípy ve Velichově první nefalšované
VINOBRANÍ.
Když jsem se v srpnu dozvěděl od Honzy
Bitmana, který brouzdil se svou dcerkou
Karolínkou řeku Ohři kolem mého domečku,
že organizuje akci podobnou spíše těm na
Moravě, zaplesalo mi srdíčko, a neuvěřitelně
jsme se na tento den s mojí přítelkyní těšili.
Říká se, že kdo se na něco moc těší, občas bývá
z tohoto natěšení zklamán. Zde se pořekadlo
nenaplnilo, a mohu s otevřeným srdcem sdělit
všem čtenářům, že pokud příští rok zjistíte
konání další akce tohoto typu - neváhejte,
a určitě zavítejte.
Co by to bylo za akci, kdyby na ní nehrála pravá
cimbálovka, a nebylo k mání vínečko jak bílé,
tak i rudé, a navíc na tento den speciálně
připravený burčák rovněž obou barev, to vše
z vinohradů Žernosecké oblasti.
I když znám víno spíše bílé, červené a pro
Pražáky, tak mohu upřímně napsat, že mě osobně i ostatním vínečko opravdu chutnalo.
Vstupné bylo opravdu přijatelné, a navíc v rámci této platby bylo na stole k mání i něco k
zakousnutí. To něco byly škvarky, okurky,
klobásky a hroznové víno - mňamka jak se patří,
navíc vše ve stylové výzdobě.
K vidění a poslechu zahrála Cimbálová muzika
Josefa Marečka z Uherského Hradiště, i když se
tu a tam na parketě objevily taneční páry, což je
s narůstající náladou jev očekávaný. Cimbálovka všechny příchozí potěšila oblíbenými
moravskými lidovými písněmi např. Když jsem
šel z Hradišta, Vínečko bílé, a spousty a spousty

a Kanady. Myslím, že po tomto výčtu, není
o jejich kvalitách pochyb. Když jsme si mimo
jiné o přestávce pozvali muzikanty k našemu
stolu, ani na chviličku nestrnuli údivem,
a ihned přisedli. Krásně jsme si popovídali
o všem možném, a i to je důkaz jejich přístupu
k lidem. Ne nadarmo se říká, že Moraváci jsou
více méně dobrosrdeční lidé.
Troufnu si říci, že všem příchozím se vzpomínky
na tento skvělý večer budou po léta vracet v tom
dobrém slova smyslu.
V neposlední řadě mne velmi potěšil ten fakt,
že jsem bezprostředně po skončení akce slyšel
z úst muzikantů příslib jejich účasti i v roce
dalším, to by zajisté nebylo bez pozvání Honzy
Bitmana - provozovatele naší hospůdky U Lípy
ve Velichově, kterému za tento večer velice
děkujeme. Vím, že spíše než toto poděkování,
by byl Honza radši, kdyby si i byť v této ne zrovna pozitivní ekonomické době našli někteří čas,
a zavítali na kulturní akce jim pořádané.
Od soboty má naše vesnička opět o něco blíž ke
slunné a krásné Moravě, a to díky její krásné
muzice, a lidem, kteří ji vyznávají.

O veškerých kulturních akcích v tomto krásném
prostředí, se mimo jiné dozvíte na webových
stránkách Hospody U Lípy ve Velichově, tak
neváhejte a sledujte dění v této střediskové vesničce - zajisté nebudete litovat ...
Jirka "Pirýsek" Radakovič

Mobilní svoz odpadů
V sobotu 20. října 2012 se ve Velichově
uskuteční svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery, do kterých je možné tento odpad odkládat, budou k dispozici
dle následujícího rozpisu:
9.00 - 9.30 - autobusová zastávka
"Za vodou"
9.30 - 10.15 - dvůr vedle Hospody U Lípy
10.15 - 11.00 - parkoviště u panelového
domu
Uvedené časy nemusí být v souvislosti s množstvím dovezeného
odpadu přesné, proto buďte trpěliví.
Nefunkční elektrospotřebiče můžete
odevzdat v místě zpětného odběru šatlava ve dvoře. V době od 9 do 11
hodin můžete své spotřebiče dovézt bez
předchozí domluvy, místo bude otevřené.

Co jste hasiči,
co jste dělali…
V srpnu a v září jsme pomáhali zásobit pitnou vodou Jakubov. Naše "Máňa" zná už cestu nazpaměť. A vypadá to, že doplňování
vody bude pokračovat i v příštích dnech.
Zveme vás touto cestou na Zimní pohár,
který na zahradě bývalého dětského domova
pořádáme v sobotu 20. října dopoledne.
SDH Velichov

Výběrové
řízení
Obec Velichov vyzývá k předložení nabídky na provedení
stavebních prací: "Velichov oprava povrchu návsi". Bližší
informace na úřední desce, příp.
na www.velichov.cz. Konec lhůty
pro podání nabídek:
15. října 2012 v 15:00 hod.
red
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Vzácná návštěva
dokončení ze str. 1
přítomné pozdravil krátkým projevem. Po
skončení oficiální části se ochotně podepisoval všem přítomným, rád zapózoval i fotografům a nebránil se společným fotografiím
s účastníky akce. Všichni přítomní museli
uznat, že na člověka, který zažívá již několikátý rok z "deváté desítky" svého života, má

opravdu hodně energie a jeho omluvu o
neznalosti češtiny doplněné tím, že sotva blábolí anglicky, nikdo vážně brát nemohl.
Program ve Velichově pokračoval návštěvou
kostela. Při znalosti stavu lázeňského komplexu v Kyselce nepovažoval stav našeho
kostela až za tak moc vážný, obdivoval jeho
architekturu i opravené vitráže. Po obědě

Sms Infokanál

jsme se vypravili do vojenského prostoru, kde
si kromě krásné přírody všimnul i domečků,
které jsou nad vrty minerálních vod.
Jeho náročný program pak pokračoval
i v dalších dnech, o čemž jste se mohli přesvědčit v tisku nebo na webových stránkách
určených záchraně lázní v Kyselce.
Jsem si vědoma toho, že reakce lidí na
záchranu lázní v Kyselce jsou rozporuplné.
Návštěva pana Mattoniho ve Velichově se
obešla bez zbytečných emocí a proběhla
naprosto důstojně. Určitě jsme si v očích
pravnuka zakladatele lázní ostudu neudělali
a naopak jsme to naše údolí na nějakou
dobu zviditelnili. Teprve u nás se dozvídal o
přátelství prof. Löschnera a jeho pradědečka. Za tvrzením "Nebýt Löschnera, nebyl by
zde ani Mattoni" si stojím, a všichni ti, kdo
četli alespoň knihu Dravec Mattoni, mi dají
za pravdu také. Ostatně sám Rudi Mattoni
považuje tento příběh za skvělý námět na
seriál a jeho návštěva naší obce nebyla
rozhodně poslední.
MM, foto: M. Kučera

Evidence obyvatel
Stav obyvatel k 31. srpnu 2012:
celkem 551 (včetně 27 cizinců),
z toho 292 mužů a 259 žen

Nevěděli jste o návštěvě R. Mattoniho nebo o přerušení dodávek elektřiny? To bude asi tím, že
jste se ještě neregistrovali do informačního kanálu obce Velichov. Pokud nemáte přístup k internetu, kde je na stránkách www.velichov.cz registrační formulář, nebo se obáváte poslat na
číslo 353 942 105 sms s registrací ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraVELICHOVmezeraCISLOPOPISNE
(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID), přijďte na úřad,
MM
rády vám pomůžeme.
placená inzerce

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj
obcí a měst • V o l t e 63
Vážení voliči,
v příštích dnech vám budou rozdány volební lístky pro volby do zastupitelstev krajů.
Pozorným z vás jistě neunikne, že se na
kandidátní listině s číslem 63 vyskytuje
i moje jméno (na 15. pozici). Nabídku na
kandidaturu jsem po dlouhém zvažování
přijala a nyní jdu se svou kůží na trh i já.
Hnutí nezávislých za harmonický
rozvoj obcí a měst vstupuje do soutěže
o vaše hlasy pro letošní krajské volby
s nabídkou poskytnutí nabytých zkušeností
ve prospěch obyvatel celého Karlovarského kraje.
Lídr kandidátní listiny Ing. Hora opakovaně
ve volebním vysílání Otázek Václava Moravce zdůrazňoval, že neusiluje o hejtmanský post stejně tak, jako nikdo z jeho
kolegů, kteří jsou na kandidátní listině.
Nacházíme se v poločase současného
komunálního volebního období a nikdo

z nás nechce odejít od rozdělané práce.
Řada z mých kolegů je ve funkcích několikáté volební období a rovněž slíbila svým
voličům, že neodejde na kraj, tedy neopustí
své křeslo starosty. Naopak chceme naše
zkušenosti z komunální sféry nabídnout pro
správu a rozvoj Karlovarského kraje a spolu
s hasiči jsme vytvořili tým, který, jak se
domníváme, má co nabídnout.
HNHRM poukazuje na problémy oblastí,
které pozornosti politiků často unikají - ať
jsou to okrajové části kraje, nebo venkov.
A prosazovat jejich řešení z postu krajského zastupitele půjde rozhodně líp.
Vážení voliči, ve svých rukách máte správu
a rozvoj Karlovarského kraje v příštích
4 létech. Přijďte, prosím, k volbám ve
dnech 12. a 13. 10. 2012 a odevzdejte
svůj hlas. Budu ráda, když ten hlas bude
patřit hnutí, za které kandiduji právě já.
Ing. Markéta Moravcová, starostka obce

Kino v Kyselce
říjen
promítá se vždy v sobotu od 19:30

6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

Love
Madagaskar 3 (od 18.00 hod.)
Na vlásku (od 18.00 hod.)
Signál
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